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المقدمة 
إن الحمد هلل، نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من ييده 

اهلل فال مضل لو، ومن يضمل فال ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشيد أن 
: محمدا عبده ورسولو، أما بعد

فقد كثرت السّْيام الموجية لإلسالم، ولقضاياه المسمَّمة عند جماىير عمماء األمة في ىذا الزمان، 
وىذه اليجمات ليست جديدة، وال ُيستبعد أن تكون ىنالك أيٍد خفّيٌة تحرك مثل ىذه الدعوات المغرضة 

لتشكيك المسممين عامة وطمبة العمم الشرعي خاصة في قضايا صارت من القطعيات في دين 
اإلسالم، كقول البعض إن السنة ليست مصدرًا لمتشريع ويجب االكتفاء بما في القرآن الكريم، وقول 

... آخرين إنو ال يوجد حديث واحٌد قالو النبي  بمفظو، بل كل ما ورد إنما ىو بالمعنى
وما أكثر اليجمات التي تعّرض ليا أىُل الحديث ومصنفاُتيم منذ القديم، ذلك أن السنة النبوية ىي 

الميزان الصحيح والسميم لحسن فيم كتاب اهلل تعالى، والوقوف عند حدوده، واجتناب المحدثات 
والفيوم المنحرفة حولو، وألن السنة ُمَبيّْنة، وواضحة، فيي تحول بينيم وبين شبياتيم وتمبيساتيم، 
بون سياَميم نحوىا ونحو أصحابيا، أما دوافعيم في ذلك فمختمفة  وتحريفاتيم؛ لذا فُجّميم ُيَصوّْ

. متنوعة؛ من أىميا جيميم بعموم السنة النبوية وبأصوليا، وبقواعد أىميا النقاد
وقد ازدادت السيام والشبيات المغرضة في اآلونة األخيرة، قصد زعزعة صرح السنة الشامخ، 

عجابا بثقافة  وتحطيم حصون المسممين من الداخل، في وقت تعيش فيو األمة ُذالِّ وضعفا، وتبعية وا 
. مييمنة براقة

وعميو؛ فإن الدفاع عن السنة النبوية ضّد خصوميا، واجٌب عمى األمة كميا، وخصوصا عمى أىل 
. العمم والباحثين فييا؛ ُنصرًة لمنبي ، ونصرة ألتباعو من الصحابة والتابعين، وأئمة الحديث

فعمى العمماء والباحثين اليوم أن يرفعوا لواء الدفاع عن السنة النبوية، وأن يقفوا وقفة رجل واحد؛ َذْودا 
عن حياض السنة الشريفة؛ انتصارا لصاحبيا رسول اليدى ، ولُرواتيا وحفظتيا من الصحابة 

والتابعين وأتباعيم، وِلَصياِرَفتيا من أئمة الحديث ونقاده، ولكل من خدميا؛ شرحا، أو تصنيفا، أو 
. عمال واىتداء

وَأْولى المصّنفات الحديثية بالنصرة، الصحيحان؛ لما ليذين الكتابين العظيمين من مكانة في صرح 
السنة النبوية؛ إذ ىما شامة الصناعة الحديثية والنقد الحديثي، وأيضا لما يتعرض لو ىذان الكتابان 

. من طعون وىجمات



ومن ىذا المنطمق؛ االنتصار ألىل الحديث، ولجيودىم ومصنفاتيم، وبخاصة الصحيحين، جاء - 
ىذا البحث؛ 

والذي تتمحور فكرُتو حول بيان أىم األسس العممية التي قام عمييا نقُد الشيخين وانتقاؤىما ألحاديث 
. الصحيحين، ىاتو القواعد ىي دعامة أصول المحدثين في النقد الحديثي

إضافة – لكن، وألسباب عدة، غابت تمك المفاىيُم واألسس عن ُزمرة من المشتغمين بدواوين السنة 
إلى تأثر البعض منيم بالدعوات االستشراقية، وىجماتيا عمى مسالك المحدثين ومصنفاتيم، 

؛ -ومحاوالتيم لتشكيك األمة بتراثيا من السنة واآلثار
فظنوا أن مسمك الشيخين في تخريج األحاديث؛ قائم عمى قواعد ظنية، وأسانيد أفراد، وأن جّل اىتمام 

إلى ... المحدثين إنما ىو باألسانيد وطرق الحديث فحسب، وال عالقة لعمميم بالمتون والنظر الفقيي
غير ذلك من الشبيات التي عمقت بأفكارىم، صادفت اتجاىًا حداثيا ُيعادي كل قديم، ويّتيمو بعدم 

العممية والموضوعية، فأّثرت سياُمو تمك عمى العديد من الباحثين والكتاب، فُأعجبوا بمقاالتو وظّنوىا 
. صوابا

فكان ىذا البحُث محاولًة عممية؛ لتجمية الحقيقة عن صنيع الشيخين العممي والموضوعي في انتقاء 
قامة لمحجة عمى المخالف . األحاديث؛ يكون تبصرة وسموى لمموافق، ودفعا لمشبية وا 

: ، وفق خطٍة كاآلتي(أو مبحثين)وسيكون البحث في مقالتين - 
التعريف بالشيخين، وبكتابييما، : ، وفيوتـمهيد

المنطمقات الفكرية لمطاعنين والمنتقدين لمصحيحين،  = المبحث األول
معالم من منيجية الشيخين في إخراج األحاديث في الصحيحين،  = المبحث الثاني

. ، والتوصياتالخاتمة
 .واهلَل أسأل التوفيق إلنجاز البحث عمى تمامو، واإلسيام بجيد اْلُمِقّل في ُنصرة الصحيحين

 
 
 
 
 
 
 



تـمهيد 
التعريف بالشيخين، وبكتابيهما 

 = صحيح البخاري
ىو أشير دواوين السنة النبوية، وأحد الكتب الستة، وأصّحيا عمى اإلطالق، 

، صّنفو اإلمام "الجامع المسند الصحيح المختصر، من حديث رسول اهلل  وسننو وأّيامو"واسمو 
تقانو، بحيث إنو ما أدخل فيو حديثا إال بعد أن  البخاري في ست عشرة سنة، واجتيد في تصنيفو وا 

ما أدخمُت فيو حديثًا إالَّ بعد ما استخرُت اهلل : "استخار اهلل تعالى وصمى ركعتين، كما صّح عنو قوُلو
َتوُ  ". تعالى، وصمَّيُت ركَعَتين، وتيقَّنُت صحَّ

إالَّ ما صّح، وتركُت من الصَّحيح حتَّى ال  (الجامع)ما أدخمُت في كتابي : "وقال البخاريُّ أيضا
". لم أخرّْج في ىذا الكتاب إالَّ صحيًحا، وما تركُت من الصَّحيح أكثر: "، وقال"يطول

بدون المكرر، صّنفيا البخاري ورتّبيا  (2761)بالمكرر، و (7563)أما عدد أحاديث الجامع فيي 
ترتيبا فقييا عمى سبعة وتسعين كتابا، وكل كتاب إلى مجموعة أبواب؛ ضّمنيا من حسن التبويب، 

ما يشيد عمى إمامتو ... وبديع الترتيب، ودقة االستنباط، وجودة االستدالل والتأصيل، وسداد التعميق
. في فقو الحديث، وتفّوقو في مضماره، وسبقو فيو

: أي– وقصَد الُبخاري في صحيِحو إبراز فقو الحديث، واستنباط الفوائد منو، فعقَد تراجم األبواب "
حابة - عناوين األبواب  وَذَكَر في ىذه التراجم األحاديَث المعمَّقة، وكثيًرا من اآليات وفتاوى الصَّ

 ،"والتَّابعين لُيبيَّْن بيا ِفْقو الباب واالسِتدالل لو، وبيذا يكون قد جمَع بين حفظ سنَّة رسول اهلل  وفْيِميا

. فكان الكتاب بحق جامعا لمسنة النبوية الصحيحة، وفقييا وفوائدىا
= وصاحبو ىو - 

 أمير المؤمنين في الحديث، اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم اْلُجعفي البخاري؛
، (ىـ256- 194)البخاري 

بدأ سماعو لمعمم سنة خمس ومئتين، ثم رحل من أجمو في اآلفاق، فطّوف بالد اإلسالم كّميا، ودخل 
حواضرىا العممية مّراٍت ومرات، خالل رحمة دامت ستا وأربعين سنة، لقي فييا أساطين العمم وأئمتو 

: كتبُت عن ألف وثمانين رجال، ليس فييم إال صاحب حديث، كانوا يقولون: "في ذلك الزمان، يقول
: ، فمنيم"اإليمان قول وعمل، يزيد وينقص

َمكّي بن إبراىيم، وعبدان بن عثمان، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وأبو عاصم النبيل 
الضحاك بن َمْخمد، وحّجاج بن ِمنيال، وأبو ُنعيم الفضل بن ُدكين، وأبو بكر عبد اهلل بن الزبير 



سماعيل ابنا عبد اهلل اأُلَوْيسيان المدنيان، وعبد  اْلُحَمْيدي، وعمي بن عبد اهلل المديني، وعبد العزيز وا 
سحاق بن إبراىيم بن راىويو، ومحمد بن  اهلل بن يوسف التّنيسي، وعبد اهلل بن َمْسممة الَقعنبي، وا 
بشار، وأحمد بن حنبل، وُقتيبة بن سعيد، واْلَحكم بن نافع، وُنعيم بن حماد، وسميمان بن حرب، 

ومطّرف بن عبد اهلل، وأبو ُمصعب الزىري، وعبد اهلل وعثمان ابنا أبي شيبة، وُعبيد اهلل بن موسى، 
... ويحيى بن معين، وأبو خيثمة زىير بن حرب، وأبو ُعبيد القاسم بن ساّلم، وصدقة بن الفضل،

مع ما امتاز ... فخّرجوا منو إمامًا، حافظا، ناقدا، فقييا مجتيدا، جّيد التصنيف، قّل نظيره في زمانو
. بو من ذكاء، وحفظ، واعتدال في أحكامو

َمثل محمد بن إسماعيل البخاري عند : "استحق بذلك تزكية شيوخو قبل تالميذه، يقول قتيبة بن سعيد
ما رأيت : "، ويقول تمميذه اإلمام ابن خزيمة"أصحابو في صدقو وورعو كما كان عمر في الصحابة

". تحت أديم السماء أعمم بحديث رسول اهلل ، وأحفظ لو من محمد بن إسماعيل
 = صحيح مسمم

ىو ثاني أشير دواوين السنة، وأصّحيا، 
". المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل "واسمو 

ليس كل شيء عندي صحيح وضعُتو : "جمع فيو مؤّلُفو جممة من أصّح األحاديث النبوية، يقول عنيا
، "ىاىنا، إنما وضعت ىاىنا ما أجمعوا عميو

كتابا؛ بدءا بالمقدمة، وختما بكتاب  (57)كتابا، أو  (54)من نحو " المسند الصحيح"ويتكون 
. التفسير

واإلمام مسمم اكتفى بذكر أسماء الكتب فقط، بينما أغفل أسماء األبواب، ولم ُيْعَن بالناحية الفقيية 
كعناية شيخو البخاري، إال أنو رّتب أحاديث كل كتاب عمى األبواب الفقيية دون تسميتيا، والمتأمل 

 .في الصحيح يمحظ ذلك بكل وضوح، ما يؤكد إلمام مسمم بفقو السنة ودرايتو بيا
= وصاحبو ىو - 

، (ىـ261- 204) بن الحجاج بن ورد أبو الحسين القشيري مسمم
أمير المؤمنين في الحديث، الحافظ الناقد، المصنف المجود، 

بدأ سماعو الحديث والعمم مبكرا، ورحل فيو إلى جّل البمدان، وسمع عمماء زمانو وحفاظو ونقاده، 
: منيم

يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد اهلل بن مسممة القعنبي، وأحمد بن يونس، 
سحاق بن منصور، وزىير بن حرب، وعبد الوارث بن عبد  سحاق بن راىويو، وا  وأحمد بن حنبل، وا 



الصمد، وعبُد بن ُحمْيد، وعثمان بن أبي شيبة، وعمي بن ُحْجر، وعمرو الناقد، وُبندار محمد بن 
. وأمٌم سواىم... بشار، وقتيبة ين سعيد، ويونس بن عبد األعمى، وأبو مصعب الزىري،

. منيم؛ محمد بن إسماعيل البخاري الذي الزمو في آخر حياتو، وأدام االختالف إليو
 

= المبحث األول 
 المنطمقات الفكرية لمطاعنين والمنتقدين لمصحيحين

توالت سياُم الطاعنين في السنة النبوية صوب دواوينيا وأئمتيا منذ القديم، فتارة يتيمونيم بأنيم 
يروون ويحفظون ما ال يفقيون، وتارة يسمونيم بالحشوية والمشبية، ومرة بأنيم ينقمون ما ال تقبمو 
العقول، وأخرى بأن العديد من األحاديث آحاد وىي ال تفيد أكثر من الظن، والدين ال ُيبنى عمى 
الظن، ومرة بأن كثيرا من األحاديث ىي من وضع بعض الرواة ألغراض سياسية أو حزبية أو 

. مذىبية
وال تبتعد مطاعُن اْلُمْحَدثين عن ُتيم األقدمين، فيي سميمة شبيات المستشرقين، وأضافوا إلييا ما 

... يتناسب مع ثقافة العصر من دعواىم مخالفة بعض األحاديث لمواقع، أو لمعمم، أو لمعقل
ن المتأمل في تمك الطعون قديما، وىاتو اليوم، يجد أن أىّم دوافعيم ومنطمقاتيم الفكرية في ذلك، ما  وا 

: يمي
؛ فيم لم يقبموا ما تضمنتو تمك األحاديُث من معاٍن منطمق نقدىم كان فقيياالمالحظ أساسا أن / 1

ألنيا تخالف عقائدىم والمسممات عندىم من مفاىيم، ووجدوا أن تمك األحاديث؛ ُتعطي لخصوميم 
. الحجة الشرعية القوية ضّدىم، فكان الحل ىو الطعن فييا؛ إما في صّحتيا، أو في داللتيا

وىو اتجاه قديم؛ سمكو جل أصحاب الفرق المخالفة ألىل السنة والجماعة، بل حتى بعض أتباع 
. المذاىب الفقيية وقعوا في ِشراكو بسبب التعصب المذىبي

: عدم إلماميم بالمنيج الحديثي في نقد المرويات/ 2
من جيل : "عدم إلماميم بالمنيج الحديثي الذي سمكو المحدثون في نقد المرويات، وكما قيل قديما

". من تكمم في غير فّنو أتى بالعجائب"، وأنو "شيئا عاداه، ومن أحّب شيئا استعبده
وىو سبب مالحظ عمى عامة أعداء السنة منذ القديم، فكميم ليس ليم إلمام بعمم الحديث وبأصولو 
وقواعده، ومنو فيم يظنون أن أىل الحديث يصححون األحاديث بناء عمى ظواىر األسانيد فقط، أو 

... يصححون اآلحاد التي تفيد الظن فقط



فالتواتر مثال ينحصر مفيومو عند العديد من الطوائف عمى ما رواه العدد الغفير فقط، خالفا 
َأنَّ اْلِعْمَم َيْحُصُل ِبَكْثَرِة اْلُمْخِبِريَن َتاَرًة، َوَقْد َيْحُصُل ِبِصَفاِتِيْم ِلِديِنِيْم "لممحدثين الذين يذىبون إلى 

َوَضْبِطِيْم، َوَقْد َيْحُصُل ِبَقَراِئَن َتْحَتفُّ ِباْلَخَبِر؛ َيْحُصُل اْلِعْمُم ِبَمْجُموِع َذِلَك، َوَقْد َيْحُصُل اْلِعْمُم ِبَطاِئَفِة 
. ُدوَن َطاِئَفةٍ 

َوَأْيًضا َفاْلَخَبُر الَِّذي َتَمقَّاُه اأْلَِئمَُّة ِباْلَقُبوِل َتْصِديًقا َلُو َأْو َعَماًل ِبُموَجِبِو؛ ُيِفيُد اْلِعْمَم ِعْنَد َجَماِىيِر اْلَخَمِف 
َمِف، َوَىَذا ِفي َمْعَنى اْلُمَتَواِترِ  ، "َوالسَّ

وعمماء الحديث يتواتر عندىم ما ال يتواتر عند غيرىم؛ لكونيم سمعوا ما لم : "ويقول ابن تيمية أيضا
". يسمع بو غيُرىم، وعمموا من أحوال النبي  ما لم يعمم غْيُرىم

: وال يعممون موانع الكذب والوضع والكذب، يعممون أسباَب الضعف/ 3
فيم يعممون أسباب الضعف، والوضع والكذب في األخبار، لكنيم في غفمة عن موانع الكذب؛ ليذا 
فإن كالميم في ىذا الباب، ومعاييَرىم فيو مائمٌة معوجة، بعيدة عن الموضوعية والعدل في األحكام، 

: في ىذا السياق– رحمو اهلل –  يقول اإلمام عبد الرحمن المعممي 
وأما ُكتّاب العصر فإنيم مقتدون بُكتّاب اإلفرنج؛ الذين يتعاطون النظر في اإلسالميات ونحوىا، وىم "

إنما يعرفون الدواعي إلى الكذب، وال يعرفون - مع ما في نفوسيم من اليوى، والعداء لإلسالم - 
. ُمعظَم الموانع منو

ِإنََّما )فمن الموانع؛ التدّين والخوُف من رّب العالمين الذي بيده ممكوت الدنيا واآلخرة، وقد قال سبحانو 
عالمُة : "عن النبي ( الصحيح)، وفي (105النحل  )(َيْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِب ياِت المَّوِ 

ذا وعَد أخمف ذا أُتمن خان، وا  ن صام وزعم أنو مسمم؛ إذا حّدث كذَب، وا  خالف "المنافق ثالث، وا  ، وا 
. الوعد أغمب ما يكون إذا كان الوعد كذبًا، والخيانة تعتمد الكذب كما ال يخفى

، فأما توىم ِحّل الكذب في مصمحة الدين فال يكون "الكذب مجانب لإليمان: "وقال أبو بكر الصديق
. إال من أجيل الناس، وأشدىم غفمة؛ ألن خطر الكذب مطمقًا ىو من أظير األحكام الشرعية

وأولئك الُكتّاب ال يعرفون ىذا المانع، ألنيم ال يجدونو في أنفسيم، وال يجدون فيمن يخالطونو من 
وال . َتْقَيُرىم سيرُتو عمى اعتقاد اّتصافو بيذا المانع لضعف اإليمان في غالب الناس، ورّقة التدين

يعرفون من أحوال سمف المسممين ما يقيرىم عمى العمم باتصافيم بذلك المانع، ألنيم إنما ُيطالعون 
. ، ونحوىا"ك األغاني"التواريخ، وكتب األدب، 

وىذه الكتب يكثُر فييا الكذب والحكايات الفاجرة؛ كان فجرة اإلخباريين يضعون تمك الحكايات 
ومنيا ترويج الفجور، والدعاية إليو ليكثر أىُمو، فيجد ... ألغراض، منيا؛ دفع المالمة عن أنفسيم



... الداعي مساعدين عميو ويقّوي عذره، ومنيا ترغيب األمراء واألغنياء في الفجور وتشجيعيم عميو
... ومنيا التقرب إلى األمراء واألغنياء بالحكايات الفاجرة التي يمذ ليم سماعيا، إلى غير ذلك

ومن الموانع خوف الضرر الدنيوي، وأولئك الكتاب يعرفون شرط ىذا المانع وىو الضرر المادي 
فإنيم يعممون أن أرباب المصانع، والمتاجر الكبيرة؛ يتجّنبون الخيانة والكذب في المعامالت؛ خوفًا 

بل أصحاب المصانع والمتاجر . من أن يسقط اعتماُد المعاممين عمييم، فيعدلوا إلى معاممة غيرىم
ال لكانت الخصومات مستمرة في األسواق، بل لعّميا تتعطل  الصغيرة َيْجُرون عمى ذلك غالبًا، وا 

. األسواق، فميتدبر القارئ ذلك
: فأما الشطر المعنوي فإن أولئك الكتاب ال يقدرون قدره، فأقول

صحيح )كان العرُب يحبون الشرف وَيَرْون أن الكذب من أفحش العيوب المسقطة لمرجل، وفي أوائل 
أن ىرقل أرسل إليو في ركب من قريش، وكانوا تجارا : )في قصة أبي سفيان بن حرب (البخاري

بالشأم في المدة التي كان رسول اهلل  ماَد فييا أبا سفيان وكفار قريش، فأتْوه وىم بإيمياء، فدعاىم في 
ُقل ليم إني سائل ىذا : ثم قال لترجمانو... مجمسو، وحولو عظماء الروم، ثم دعاىم ودعا بترجمانو

، قال ابن (فواهلل لوال الحياء من أن يأِثروا عمّي كذبا لكذبُت عنو. عن ىذا الرجل، فإن كذبني فكّذبوه
لكنو ترك ذلك استحياًء وأنفًة من أن يتحّدثوا بعد أن يرجعوا، فيصير عند سامعي ذلك ...): حجر
... كّذاباً 
ِإنََّما َيْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن ): ثم جاء اإلسالم فشّدد في تقبيح الكذب جدًا حتى قال اهلل عز وجل: أقول

...". (ال ُيْؤِمُنوَن ِب ياِت المَّوِ 
: تأثرىم الواضح باالتجاه االستشراقي، والحداثي/  4

بل جميم من الحداثيين أنفسيم، وبقّيتيم أشربت قموُبيم شبياِتيم، أما شبيات المستشرقين حول السنة 
: النبوية فمعمومة محفوظة، أىّميا

، زعميم أن السنة النبوية لم ُتحفظ في حياة النبي ، ولم تدون تدوينا يوثق بو- 
أن جل ما ىو مدون في كتب الحديث؛ إنما ىو نتاج الحياة الفكرية والعممية لممسممين، وىي آراء - 

الفقياء والعمماء، وليست أقوال أو أفعال النبي ، 
الدندنة كثيرا حول مسألة تدوين السنة النبوية، والتشكيك فييا، - 
التشكيك في حفظ المكثرين من الرواة من الصحابة، وبخاصة أبي ىريرة رضي اهلل عنو، - 
، مع إغفاليم (النظر في الرواة فقط: أي)أن نقد المحدثين لألخبار قام أساسا عمى النقد الخارجي - 

. لمنقد الداخمي الذي ىو األىمّ 



وليذا وجدنا جل من يطعن في الصحيحين؛ ُيضمّْن كالَمو شيئا من ىاتو الشبيات، إضافة إلى 
. شبيات المدرسة العقمية االعتزالية قديما، الحداثية حديثا

:  وزْيفيا، وظنيم أنيا قائمة عمى أسس صحيحةانبيارىم بالمدنية الغربية المادية/ 5
ورأو تمك المدنية تقدما وتحضرا، وظنوا أن جممًة مما في كتب السنة من أحاديث؛ ال يتوافق مع 

فحاكموا تمك األحاديث لما ىو عند الغرب من العمم والمسممات؛ فرّدوا ... العقل، أو الواقع، أو العمم
... تمك األحاديث، وطعنوا فييا، وفي منيج أصحابيا

وىي إحدى اآلفات التي ابتمي بيا ىؤالء بسبب الغزو الثقافي الذي تتعرض لو األمة اإلسالمية في 
مقوماتيا الثقافية، والعممية، والتربوية، إضافة إلى ولوع المغموب بالغالب عادة، وحّب تقميده واتباعو 

َلَتتَِّبُعّن َسَنَن َمْن كان قبمكم ِشْبرًا بشبر، وذراعا : "في كل شيء، جريا عمى سنة اهلل تعالى في خمقو
، ..."بذراع، حتى لو دخموا ُجْحَر َضبٍّ لدخمتموه

فأصبح الكثير منيم يحاكم نصوص السنة النبوية لممقومات الثقافية السائدة اليوم عند الغرب الكافر، 
فاقرأ اآلن معي تاريخك ِبَعْيٍن : "يقول الشيخ محمود شاكروكان الواجب عمى ىؤالء ىو العكس، 

فالذي ينبغي ىو قراءة تمك ...". عربية بصيرة ال َتْغُفل، ال بعين أوربية ُتخالطيا نخوة وطنية
 .النصوص بعين عربية مسممة، ال بعين غربية، ُترادفيا انيزامية أمام كل وافد

ولمحقيقة فإن كثيرا من األحكام الشرعية المتعمقة بأمور السياسة واالقتصاد، يحاول كثير من الناس "
أن يطّوعيا لتوافق النظم السائدة في عالم اليوم، ظنا منو أن في ذلك نصرة لإلسالم، وخوفا منو أن 

. ُيتيم اإلسالم بالقصور ومخالفة ىذه النظم
. وىذا في الحقيقة جنايٌة عمى اإلسالم، ألن كل ما شرعو اإلسالم فيو حق وخير من كل ما خالفو

واإلسالم إنما جاء حاكما عمى كل ىذه النظم، وليدخل كل الناس كافة تحت شرعو، ال ليدخل الناُس 
  ...".تشريعاِتو تحت لواء تقميد األمم األخرى، أو جعمو محكوما عميو من ىذه النظم

؛ لم يكن عندىم اىتمام بالجوانب الفقييةظنيم أن المحدثين / 6
وألن نقدىم أيضا قائم عمى ظواىر ... وليذا خّرجوا العديد من األحاديث المناقضة لمفقو الصحيح

. األسانيد فقط، من دون اىتمام بالنقد الداخمي لممتون
: بعض األئمة ليم في نقد أحاديث الصحيحينتعّمقيم بسبق / 7

فالعديد منيم يتعمقون بشبية أن ىناك من األئمة من طعن في صحة بعض أحاديث الصحيحين؛ 
كالدارقطني، وأبي عمّي الغّساني، وابن عّمار الشييد، ومن بعدىم؛ كالحافظ العراقي، وابن رجب 

. فيم إذن ليسوا أول من فتح الباب... الحنبمي، وابن حجر العسقالني



: والجواب من وجيين
أين ىؤالء األدعياء من أولئك المحّدثين الّنقاد، فيم نعم انتقدوا الشيخين في بعض = األول 

لكنيم متفقون عمى تعظيم الصحيحين، وعمى صحة ما في فييما إجماال، ... األحاديث، أو طرقيا
. وعمى التسميم بدقة منيج أىل الحديث، وسداده في نقد المرويات واألخبار

إنما انتقدوا بعض األحاديث؛ إّما في زيادات وقعت فييا خطأ، أو في بعض طرٍق ليا ال = الثاني 
. ولم يكن انتقادىم ألصل الحديث في الكتابين، والمطالع لكالميم يتضح لو ذلك... تصح

: ومن أصوليم التي يدعون إلييا/ 8
لى إبقاء ىذه النصوص منفتحة "دعوتيم إلى -  استمرار عممية نقد نصوص الحديث النبوي، وا 

ومتحركة وقابمة لمتجدد عن طريق مواصمة عممية تصحيح الحديث؛ قبوال ورفضا، بناء عمى معايير 
، "اجتيادية، ووفق فكر إنساني متطور

وىي شبية مفاُدىا؛ أن النقد الحديثي الذي قام عمى األسانيد، والرواة، والحفظ واإلتقان، والعمل 
كمو ال يكفي، بل ينبغي أن نواصل نقد تمك األحاديث التي ... األحاديثية، وجمع أحاديث الباب

صححيا المحدثون وفق معايير اجتيادية جديدة، ألن تمك الجيود ال تكفي في تمييز صحيح السنة 
طبق شروط الصحة  (الصحاح)وما كان مبدأ نقاد الحديث في ثبوت صحة أحاديث "من سقيميا، 

التي وضعوىا ىو المبدأ الذي يتعّين عمى المسمم المعاصر سموكو، فمو الحق في وضع مقاييس 
  ...".جديدة تستجيب لروح العصر، ولمقاصد اإلسالم الحقيقية

لكن ما ىي ىاتو المعايير والقواعد؟ 
ىو النقد العقمي؛ القائم عمى عرض الحديث عمى القرآن، والمقاصد، وَلْيَتيم = المقصود بيا أساسا 

= اكتفوا بيذا، بل تعّدوىا إلى أصل آخر، وىو الميم عندىم 
ال فيو مشكوٌك فيو، أو  موافقة الحديث لروح العصر، أي ما عميو الثقافة الغربية المادية اليوم، وا 

مرفوض ال ُيمكن تصحيحو، ألنو في زعميم يخالف العمم، والعقل، والفكر المتطور المتحضر، مناف 
؟؟ !!لروح العصر، ولمقوماتو الثقافية

: وىم يزعمون أن منيجيم ىذا- 
وال ُتعّد ىذه الدعوة بأية حال ُنكرانًا لجيود عمماء الحديث، وال جحودا لما بذلوه في سبيل تمحيص "

الروايات واستبعاد الموضوع منيا، فحسبيم أنيم استطاعوا تخميص الحديث النبوي من عشرات 
  ...".اآلالف من األحاديث المنسوبة خطأ إلى النبي 



يكون ىذا الكالم صحيحا لو سمكوا مسمك أىل الحديث؛ التسميم من حيث المبدأ لجيود : ونقول
. المحدثين إجماال، وتعقبيم في بعض األحاديث

لكن الواقع خالف ىذا تماما، فدعواتيم أساُسيا االكتفاء بالقرآن وببعض األحاديث فقط، أما جل 
. السنة فال ُيطمأّن إلييا

: ، أو غياُبياضعف الموضوعية في البحث العممي/ 9
فجل الطاعنين في الصحيحين، أو في جيود النقاد المحدثين، ىم من المنتمين إلى مدارس أو فرق 

تخالف مدرسة المحدثين، وىي مدارس ليا أصول وقواعد تخالف ما عميو المحدثون عموما؛ 
فالفرق العقدية ليا مفاىيميا، ومتعصبة المذاىب كذلك، وبعيدا عن ىؤالء مدرسة المستشرقين اليوم، 
ولألسف من ُأعجب بدعواتيا وشبياتيا من الحداثيين، أو العقالنيين؛ الذين جمعوا في منطمقاتيم 

. الفكرية بين االتجاه االعتزالي القديم، واالتجاه االستشراقي الحديث
وىؤالء الكالم معيم إنما يكون أساسا في أصوليم، ال في األحاديث التي يردونيا من الصحيحين، 

ألنيم ينطمقون أساسا من قناعات مسبقة؛ فما وافقيا من الصحيحين قبموه، وما خالفيا رفضوه 
. والتمسوا لو عّمة

وىنا تغيب الموضوعية في أبحاثيم؛ فيم ينطمقون من قناعات مسبقة ويحاكمون ليا األحاديث، فيم 
ما جاءكم عنّي فاعرضوه عمى كتاب "مثال يحتجون بالضعيف الواىي ألنو يوافق أفكارىم كحديث 

، ويبنون عميو أصال، مع أن مقتضى منيجيم أال يقبموا "اهلل؛ فما وافقو فأنا قمُتو، وما خالفو فمم أُقْمو
. في الباب إال حديثا متواترا، فكيف بيم يحتجون بحديث باطل

وغياب الموضوعية في البحث العممي مما يحيد بصاحبو عن جادة الصواب، ويوقعو في أخطاء 
. عممية ومنيجية جسيمة

ونقصد بالموضوعية في البحث العممي؛ أن يتجّرَد الباحُث في سعيو إلى الحقيقة من العوامل الذاتية 
التي ُتَعطّْل فطرَتو المميمة بالصواب، - مثل الغرض، واليوى، والترفع عن الموازين الوضعية – 

ويتعامَل مع موضوع النظر كُمْعطًى خارجيٍّ مستقل، ِبَمْعِزل عن االتجاىات والقناعات المسبقة؛ بحثا 
. عن الحق لذاتو، من أجل نيل مرضاة اهلل سبحانو وتعالى

وال نقصد تجّرد الباحث كمية من كل شيء كان يعممو من قبل، وأن يستقبل بحَثو خاِلَي الذىن خموا 
. تاما، فيذا شيء ال أصل لو، وخارج عن طوق البشر

: وألىمية قضية الموضوعية، فقد تّنبو إلييا األئمُة منذ القديم، يقول اإلمام البخاري



من طمب الحديَث كما جاء فيو صاحب ُسّنة، ومن طمب الحديث ِلُيقوَّْي ىواه فيو : ولقد قال وكيع"
يعني أن اإلنسان ينبغي أن ُيمغَي رأَيو لحديث النبي  حيث َيْثُبُت الحديُث، وال ُيعمّْل . صاحب بدعة

، ..."ِبعمٍل ال َتِصحُّ ليقّوَي ىواه
-: رحمو اهلل – ويقول ابن القيم 

وأما َمْن َعكَس األمَر بَعْرِض ما جاء بو الرسوُل  عمى ما اعتقده وانتحمو، وقّمد فيو من أحسن بو "
الظّن، فميس ُيْجدي الكالُم معو شيئا، فَدْعُو وما اختاره لنفسو وَولِّْو ما توّلى، واحمد اهلل الذي عافاك 

". مما ابتاله بو
وعندئذ، وحينما يستبعد الناُس في منياج المعرفة العوامَل الذاتية، ويحتكمون إلى الموضوع بحسب 

معطياتو؛ فإنيم يتوصمون إلى الرؤى واألحكام السديدة والموحدة التي يفرضيا الموضوع، ويشكل ذلك 
. بينيم قاعدة مشتركة في تدبير حياتيم

: هذه هي أهم المنطمقات الفكرية لمطاعنين في الصحيحين، وأما الجواب عنهم- 
أن الدفاع عن الصحيحين، والحديث عن منيج صاحبييما = فمن التنبييات الميمة في ىذا المقام 

في تخريج األحاديث، وبيان قواعدىما في ذلك؛ ينبغي أن يكون موجيا أصالة وأساسا لمن لو إلمام 
. حتى يفيميا، وتقوم عميو الحّجةُ ... بعموم الحديث، وعمى دراية تامة بالنقد الحديثي وأصولو

أما جاىل بعموم الحديث، فيو بعيد كل البعد عن إدراكيا وفيميا، ومن ثم فكيف بالتسميم ألصحابيا 
. واالقتناع بيا

وىذا شأنو شأن أّي عمم آخر شرعي أو دنيوي، فإن الجاىل بو وبقواعده؛ أّنى لو أن يفيمو، أو يفيم 
الدفاع عن أصحابو، وعن مسالكيم العممية؟ 

– شرعي، أو عممي – فأول نقطة وممحظ في الرد عمى ىؤالء؛ أنو ال يحق ليم بحال = وعميو 
الطعن في الصحيحين، أو انتقاد أحاديثيما، أو منيج صاحبييما، وىم عمى جيل بعموم الحديث، 

وبأصولو وقواعده، 
وماذا لو رأوا أحدا ينتقد عمم الفقو ويطعن في أئمتو، أو عمم الطب ويطعن في قواعده ومبادئو 

وىو جاىل بقواعد ىذه العموم؟ ... وأصحابو
فإن أرادوا النقد العممي، أو التعقب، فعمييم أوال دراسة عموم الحديث، وأصولو وقواعده، ومناىج أئمتو، 

. وعندىا يمكننا مناقشتيم، والتباحث معيم... والرسوخ في التعامل مع الرواة والمرويات
". ىؤالء ال ينفع فييم دواء، إال أن يتعمموا العمم ويتأدبوا بأدبو، ثم اهلل ييدي من يشاء"ألن 



وىم في الحقيقة ال يستطيعون ولو نقد حديث واحد، أو راو واحد وفق قواعد عموم الحديث، والعمل، 
والجرح والتعديل، فكيف بيم؛ ينتقدون مناىج المحدثين، بل أىّم دواوينيم، ومئات األحاديث التي 

أطبقوا عمى صحتيا وقوتيا؟ 
لى يوم الناس ىذا؛ محدثا واحدا يطعن في الصحيحين، أو في مناىج  وليذا لم نجد منذ القديم، وا 

المحدثين، نعم، قد ينتقد الشيخين في بعض األحاديث، أو في بعض األسانيد والطرق، أما منيجيما 
. وكتابْييما فال، إدراكا منيم سداَد مسمكيما وصحتو

 
ثم إن الجواب التفصيمي عن شبيات أولئك الطاعنين سيكون من وجيين اثنين؛ - 

؛ جواب عام= األول 
. وىو اتفاق األمة بجل طوائفيا عمى تمقي أحاديث الصحيحين بالقبول، والتسميم بصحتيا، وقوتيا

.  التي قام عمييا نقُد الشيخين لألحاديثبيان أهم المعالم= الثاني 
: وىو ما سأبّينو في المبحث الثاني، وىو اآلتي

 
 =المبحث الثاني 

معالم من منهجية الشيخين في إخراج األحاديث في الصحيحين 
في تخريج األحاديث يقودنا إلى الحديث عمى - البخاري، ومسمم – إن الحديث عن منيجية الشيخين 

مسمك أىل الحديث عموما في نقد الرواة والمرويات، ىذا النقد واالنتقاء الذي قام عمى أساس من 
الرحمة في طمب الحديث، والسماع والحفظ، والتتبع واالستقراء الواسع والشامل آلالف المرويات 

المنتشرة عند آالف الرواة في مختمف أمصار العالم اإلسالمي، ثم المقارنة والموازنة بين أولئك الرواة 
قّمة وكثرة، تفردا – ، وبين مروياتيم ... -وأحواليم؛ ديانة، وحفظا وضبطا، ومكانة من الشيوخ– 

. ؛ وىكذا في عمل عممي نقدي شامل، ودقيق، وصعب شاق... -ومخالفة،
ولجممة ... وذلك أنو بعد تفّرق الصحابة في األمصار، ثم التابعين بعدىم وىم حفظة السنة النبوية- 

من األسباب؛ رأى أئمُة الحديث ضرورة جمع السنة النبوية، وتدوينيا في الدواوين؛ حفاظا عمييا من 
وظيور الوضع، والكذب في - طول األسانيد، وخشية دخول الخمل عمييا : الضياع، وبخاصة مع

وغيرىا من ... مع موت العديد من الحفاظ- وتناقص الحفظ، وكالل الفيم - الحديث النبوي 
. األسباب



ن لم يكن صحيحا،  فراحوا يجوبون أقطار العالم اإلسالمي؛ يسمعون كل الرواة وما عندىم، وا 
واجتيدوا في التوثق من صحة كل حديث وكل حرف رواه الرواة، ونقدوا أحواليم، ورواياتيم، واحتاطوا 
أشّد االحتياط في النقل، فكانوا يحكمون بضعف الحديث ألقل شبية في سيرة الناقل الشخصية، أما 
إذا اشتبيوا في صدق الراوي وعمموا أنو كذَب في شيء من كالمو؛ فيرفضون روايَتو كمية، ويحكمون 

. عمييا بالوضع والكذب
وكانوا يتوثقون من حفظ الرواة، ويقارنون بين مختمف مروياتيم؛ فإن وجدوا أّي خطأ من الراوي، أو 
ن كان من أصمح الناس وأعبدىم ألن أساس الرواية  تقانو؛ ضّعفوا روايتو، حتى وا  ضعفا في حفظو وا 

-: رحمو اهلل – ىي الحفظ واإلتقان، يقول اإلمام مالك بن أنس 
إن ىذا العمم دين فانظروا عّمن تأخذون دينكم؛ لقد أدركُت سبعين عند ىذه األساطين وأشار إلى "

ّن أحَدىم لو ائُتِمن عمى بيت ماٍل : مسجد الرسول  يقولون قال رسول اهلل  فما أخذُت عنيم شيئا، وا 
 ".لكان بو أمينا، إال أنيم لم يكونوا من أىل ىذا الشأن

بل إّن من إنصافيم؛ أنيم قبموا روايات مخالفييم من أىل البدع، إن تّيقنوا من صدقيم وصحة 
حفظيم، وفي المقابل رّدوا أحاديث آبائيم وأصدقائيم إن لم يكونوا من الحفاظ األثبات؛ فال محاباة وال 

. تحامل في نقد السنة النبوية وحفظيا
فحّرروا ىكذا القواعد في قبول المرويات، وحّققوىا بأقصى ما في الوسع اإلنساني، احتياطا لدينيم، 
فكانت قواعدىم وأصوليم التي انتيجوىا وساروا عمييا ىي أصح القواعد لإلثبات التاريخي، وأعالىا 

. وأدقيا بشيادة األعداء من المستشرقين
لى غاية نياية – كل ىذا في عممية عممية دامت نحو القرنين من الزمان  من رأس المئة األولى وا 

= أسيمت فييا األمة كّميا؛ المئات من الحفاظ، والنقاد، وعمماء الحديث، والفقو – القرن الثالث 
مّكنتيم من إعادة جمع السنة كميا، مع تمييز صحيحيا من سقيميا، وثقات الرواة من ضعفائيم، مع 

بشكل وتصنيف ... تدوين كل تمك المرويات والرواة في دواوين السنة، وكتب الرجال، وكتب العمل
عممي بديع لم تشيده أّمٌة من األمم؛ مما جعل أعداء اإلسالم من المستشرقين أنفسيم يخضعون ليذا 

". ليينأ المسممون بعمم حديثيم: "العمم وألصحابو، حتى قال قائُميم
كل ما سبق ىو الذي بوَأ أىَل الحديث المكانة العميا في النقد الحديثي، وىي مكانة ال يمكن أن 

. يشاركيم فييا أحٌد إال من عمل مثل عمميم، واجتيد مثل اجتيادىم
: فأهُل الحديث هم أهُل النقد الحديثي



وألن أدعياء العمم كثر، ومن خاض في غير فّنو أساء إليو؛ فقد نّبو قديما إلى ىاتو القضية اإلماُم 
: مسمم، وبّين أن العمم بالصناعة الحديثة، والنقد الحديثي إنما ىو ألىل الحديث خاصة، فقال

أن صناعة الحديث، ومعرفة أسبابو من الصحيح والسقيم؛ إنما ىي ألىل - رحمك اهلل - واعمم "
إذ األصل الذي يعتمدون . الحديث خاصة، ألنيم الحفاظ لروايات الناس، العارفون بيا دون غيرىم

السنن، واآلثار المنقولة، من عصر إلى عصر من لدن النبي  إلى عصرنا ىذا، فال سبيل : ألديانيم
لمن نابذىم من الناس، وخالفيم في المذىب، إلى معرفة الحديث ومعرفة الرجال من عمماء األمصار 

. فيما مضى من األعصار، من ُنّقال األخبار، وحّمال اآلثار
، ..."وأىُل الحديث ىم الذين يعرفونيم وُيمّيزونيم؛ حتى ُيْنزلوىم منازليم في التعديل والتجريح

االنتصار )في كتابو  (ىـ489ت )ويقول اإلمام أبو المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني 
: (ألىل السنة

ن كان يحتمل الصدق والكذب والظن، ولمتجوز فيو مدخٌل، ولكن ىذا الذي قمناه " واعمم أن الخبر وا 
إال بعد أن يكون معظم أوقاتو وأيامو مشتغاًل ال ينالو أحٌد،  (يعني من إفادة خبر الواحد لمعمم)

بالحديث، والبحث عن سيرة النقمة والرواة، ليقف عمى رسوخيم في ىذا العمم، وُكْنِو معرفتيم بو، 
وصدق ورعيم في أقواليم وأفعاليم، وشدة حذرىم من الطغيان والزلل، وما بذلوه من شدة العناية في 

ولقد كانوا . تمييد ىذا األمر، والبحث عن أحوال الرواة، والوقوف عمى صحيح األخبار وسقيميا
. بحيث لو ُقتموا لم يسامحوا أحدًا في كممٍة واحدٍة يتقّوليا عمى رسول اهلل ، وال فعموا ىم بأنفسيم ذلك

وقد نقموا ىذا الدين إلينا كما ُنقل إلييم، وأدَّْوا كما ُأّدي إلييم، وكانوا في صدق العناية واالىتمام بيذا 
. ما َيِجّل عن الوصف، ويقصر دونو الذكر: الشأن

ذا وقف المرُء عمى ىذا من شأنيم، وَعَرف حاليم، وَخَبَر صدقيم وورعيم وأمانتيم، ظير لو العمم  وا 
... فيما نقموه ورووه

؛ أُيْجعل حكُم من أفنى عمره في طمب آثار النبي  شرقًا وغربًا، -رحمك اهلل - فتدّبر  (:إلى أن قال)
برًا وبحرًا، وارتحل في الحديث الواحد فراسخ، واّتَيم أباه وأدناه في خبر يرويو عن النبي  إذا كان 
موضع التيمة، ولم ُيحاِبو في مقال وال خطاب، غضبًا هلل، وحميًة لدينو؛ ثم أّلف الكتب في معرفة 

أسمائيم وأنسابيم، وقدر أعمارىم، وذكر أعصارىم، وشمائميم وأخبارىم؛ وفصل بين : المحدثين
الرديء والجيد، والصحيح والسقيم، حبًا هلل ورسولو، وغيرًة عمى اإلسالم والسنة؛ ثم استعمل آثاره 
كّميا، حتى فيما عدا العبادات، من أكمو وطعامو وشرابو، ونومو ويقظتو، وقيامو وقعوده، ودخولو 



وخروجو، وجميع سيرتو وسننو، حتى في خطواتو ولحظاتو؛ ثم دعا الناس إلى ذلك، وحّثيم عميو، 
= وندبيم إلى استعمالو، وحّبب إلييم ذلك بكل ما يمكنو، حتى في بذل مالو ونفسو 

، بمو اتباع أعداء األمة والممة في !!"كمن أفنى عمره في اتّباع أىوائو، وآرائو، وخواطره، وىواجسو ؟
. شبياتيم وافتراءاتيم عمى نبّي الرحمة ، وسنتو المطيرة

فيذه كممات نفيسة جدا، أصيمة متينة؛ ترشد إلى مفتاح أساٍس من مفاتيح اإلجابة عن ىؤالء 
المتطاولين عمى مقام السنة النبوية وأىميا المحدثين، وىو أن النقد الحديثي إنما ىو ألىل الحديث 
ال فمَيُكفَّ عن َغْرِبو، ألنو واقٌع ال محالة تحت  خاصة، ومن أراد االستدراك عمييم؛ فميكن مثميم؟؟ وا 

َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولـِئَك َكاَن َعْنُو ): معنى قول اهلل العظيم
َم َربَّْي اْلَفَواِحَش َما َظَيَر ِمْنَيا َوَما َبَطَن َواإِلْثَم : )، وقولو سبحانو(36اإلسراء )(َمْسُؤوالً  ُقْل ِإنََّما َحرَّ

ْل ِبِو ُسْمَطانًا َوَأن َتُقوُلوْا َعَمى الّمِو َما اَل َتْعَمُمونَ   (َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقّْ َوَأن ُتْشِرُكوْا ِبالّمِو َما َلْم ُيَنزّْ
(. 33األعراف)

لكن الواقع أن جّل ىؤالء، بل كميم؛ عزفوا عن تعمم ىذه العموم، وقواعدىا وأصوليا، وتحاموا عمييا - 
بغير عمم منيم وال بينة، بل وُأشربوا شبياِت األعداء، والعديد منيم ممن اصطنعتيم أوروبا، واّدخرتيم 
لنفسيا، فتبعوا شيوَخيم من المستشرقين، وزعموا كزعميم؛ أن جّل األحاديث ال صحة ليا وال أصل، 
وأنو ال يجوز االحتجاج بيا في الدين، وبعضيم يتخطى تمك القواعد الدقيقة الصحيحة، ثم يذىب 

. يثبت األحاديث وينفييا بما يبدو لعقمو وىواه، من غير قاعدة معينة، وال حجة وال بينة
ناطة المثام عن مسمك الشيخين في صحيحييما،  وىذا حين آن األوان لبيان الجواب عنيم، وا 

: بالتفصيل
 = فالجواب األول

؛  اتفاق العمماء في وقتيما وبعدىما عمى صحة ما في كتابييما/ 1
وعميو فمو كان فييما بعُض ما يّدعيو الطاعنون اليوم؛ لما وسع ىؤالء األئمة السكوت؛ فالمحدثون 

كميم تمقوا الكتابين بالتسميم والقبول، والحفاظ بعدىم كذلك، وكذا الفقياء من المذاىب األربعة وغيرىا، 
والمفّسرون، وحتى المخالفون من المتكممين، بل والمعتزلة أيضا، فأئمتيم كانوا جّميم يسممون بصحة 

. ما في الصحيحين إجماال
لمبخاري مثال أكثُر من ثالثمئة وخمسين َعَممًا؛ بين شارح لغريبو، وشارٍح " الجامع الصحيح"ولقد خدم 

مما يدل = خالل قرون عديدة ... لمتنو، ومستخرج عمى أحاديثو، ومستدرك عميو، ومتكمم عمى أبوابو
. عمى تمقي األمة لو بالقبول والتسميم



يزُعم أنيا غفمت عن الحق، وتتابعت - حاال وواقعا - فالطاعن فيو إذن؛ إنما ىو يطعن في أمة ألنو 
كميا عمى الخطأ والضالل؟؟؟ 

فعمماء األمة قديمًا وحديثًا متفقون عمى أن صحيح اإلمام البخاري، وصحيح اإلمام مسمم؛ ىما أصح 
صحيحٌة ثابتة عن = كتابين بعد كتاب اهلل عز وجل، وأن األحاديث المسندة المتصمة المذكورة فييما 

. رسول اهلل 
، "ما في ىذه الكتب كّميا أجوُد من كتاب البخاري: "يقول اإلمام النسائي

أّول من صّنف الصحيح، البخاري أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل : "ويقول الحافظ ابن الصالح
... الجعفي، وتاله أبو الحسين مسمم بن الحجاج النيسابوري القشيري

". وكتاباىما أصّح الكتب بعد كتاب اهلل العزيز
عمى أن أصّح الكتب بعد القرآن العزيز؛ - رحميم اهلل - اتفق العمماء : "ويقول اإلمام النووي

وكتاب البخاري أصّحيما، وأكثرىما فوائد . الصحيحان البخاري ومسمم، وتمقتيما األّمة بالقبول
وقد صّح أن مسممًا كان ممن يستفيد من البخاري، ويعترف بأنو ليس لو . ومعارف، ظاىرة وغامضة

". نظير في عمم الحديث
وأما جامع البخاري الصحيح؛ فأجّل كتب اإلسالم، وأفضميا بعد كتاب اهلل : "ويقول الحافظ الذىبي

". تعالى
ة ما فيو: "ويقول الحافظ ابن كثير ". أجمع العمماُء عمى قبولو وصحَّ

أما الصحيحان؛ فقد اتفق المحدثون عمى أن جميع ما فييما من : "ويقول اإلمام َوِلّي اهلل الدىموي
ن أمَرىما فيو = المتصل المرفوع  صحيٌح بالقطع، وأنيما متواتران إلى مصنَّْفْييما، وأن كّل َمْن ُيَيوّْ

". مبتدع، متبع غير سبيل المؤمنين
الحق الذي ال مرية فيو عند أىل العمم بالحديث من المحققين، : "ويقول العاّلمة أحمد محمد شاكر

: وممن اىتدى بيدييم، وتبعيم عمى بصيرة من األمر
نما انتقد الدارقطنيُّ  أن أحاديث الصحيحين صحيحة كميا، ليس في واحد منيا مطعن أو ضعف، وا 
وغيره من الحفاظ بعَض األحاديث، عمى معنى أن ما انتقدوه لم يبمغ في الصحة الدرجة العميا التي 

. التزميا كل واحد منيما في كتابو
وأما صحة الحديث في نفسو فمم يخالف أحٌد فييا، فال ييولنك إرجاُف المرجفين، وزعم الزاعمين أن 

. في الصحيحين أحاديث غير صحيحة



وَتَتّبْع األحاديَث التي تكّمموا فييا، واْنُقْدىا عمى القواعد الدقيقة التي سار عمييا أئمُة أىل العمم، واْحُكم 
". عن بّينة، واهلل اليادي إلى سواء السبيل

: ويقول محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين األلباني
كيف والصحيحان ىما أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعالى باتفاق عمماء المسممين من المحدثين "

وغيرىم، فقد امتازا عمى غيرىما من كتب السنة بتفردىما بجمع أصح األحاديث الصحيحة، وطرح 
األحاديث الضعيفة، والمتون المنكرة؛ عمى قواعد متينة، وشروط دقيقة، وقد ُوفّْقا في ذلك توفيقًا بالغًا 

لم يوفق إليو من بعدىم ممن نحا نحوىم في جمع الصحيح؛ كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم 
وغيرىم، حتى صار ُعْرفًا عامًا؛ أن الحديث إذا أخرجو الشيخان أو أحُدىما فقد جاوز القنطرة ودخل 

". في طريق الصحة والسالمة، وال ريب في ذلك وأنو ىو األصُل عندنا
فالصحيحان إذن تمقتيما األمة بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدىا بعض الحفاظ كالدارقطني، وأبي - 

عمار الشييد، وأبي عمي الغّساني، والحديث اْلُمتَمقى بالقبول مقطوع بصحتو؛ وعمى ىذا جماعات من 
. األئمة، وىو مذىب أىل الحديث قاطبة، ومذىب السمف عامة

وبعد ىذا العرض الموجز، يجب أن ُيعمم أن ىؤالء العمماء وغيرىم لم يطمقوا ىذه األحكام عمى 
نما جاءت ىذه األحكام بعد أن درسوا الصحيحين دراسة واعية عمى بصيرة  الصحيحين ُجزافًا، وا 

وىدى، فقد درس آالف العمماء من الحفاظ وغيرىم أسانيد البخاري ومسمم دراسة مستفيضة فوصموا 
؟ !!إلى ما وصموا إليو وىو الحق وماذا بعد الحق إال الضالل

فأين ىؤالء الطاعنون من كل ىاتو األمم من العمماء واألئمة؟؟ وىو ما يؤكد أنيم مجانبون لما عميو 
. األمة، متبعون أىواَءىم، أو أعداَء السنة واألمة

وأما الطعن في األحاديث الصحيحة جممة، والشك في نسبتيا إلى النبي ؛ : "يقول العالمة أحمد شاكر
فإنما ىو إعالن بالعداء لممسممين ممن َعَمَد إليو عن عمم ومعرفة، أو َجْيٍل وِقَصِر َنظٍر ممن قّمد فيو 

أنو حكٌم عمى جميع الرواة الثقات من = غْيَره ولم يعرف عواقبو وآثاره، فإن معنى ىذا الشك والطعن 
السمف الصالح رضي اهلل عنيم بأنيم كاذبون مخادعون مخدوعون، ورمٌي ليم بالفرية والبيتان، أو 

من كذب عمّي ): بالجيل والغفمة، وقد أعاذىم اهلل من ذلك، وىم يعممون يقينا أن رسول اهلل  قال
...". (متعمدا فميتبوأ مقعده من النار

 
: وفيو نقاط عدة = والجواب الثاني



؛ خالفا لبقية دواوين السنة التي جمعت الصحيح، وما أن الشيخين انتقيا أصّح الروايات في الباب/ 2
. دونو

ُثمَّ ِإنَّا ِإْن َشاَء المَُّو ُمْبَتِدُئوَن ِفي َتْخِريِج َما َسَأْلَت، َوَتْأِليِفِو َعَمى َشِريَطٍة َسْوَف : "يقول اإلمام مسمم
َأْذُكُرَىا َلَك؛ َوُىَو ِإنَّا َنْعِمُد ِإَلى ُجْمَمِة َما ُأْسِنَد ِمْن اأْلَْخَباِر َعْن َرُسوِل المَِّو  َفَنْقِسُمَيا َعَمى َثاَلَثِة َأْقَساٍم، 

... َوَثاَلِث َطَبَقاٍت ِمْن النَّاسِ 
لُ  ى َأْن ُنَقدَّْم اأْلَْخَباَر الَِّتي ِىَي َأْسَمُم ِمْن اْلُعُيوبِ : َفَأمَّا اْلِقْسُم اأْلَوَّ َأْىَل : َأْن َيُكوَن َناِقُموَىا... َفِإنَّا َنَتوخَّ

ْتَقاٍن ِلَما َنَقُموا ... اْسِتَقاَمٍة ِفي اْلَحِديِث، َواِ 
ْنِف اْلُمَقدَِّم : َأْتَبْعَناَىا َأْخَباًرا َيَقُع ِفي َأَساِنيِدَىا (ثم) ْتَقاِن َكالصّْ َبْعُض َمْن َلْيَس ِباْلَمْوُصوِف ِباْلِحْفِظ َواإْلِ

ْدِق َوَتَعاِطي اْلِعْمِم َيْشَمُمُيمْ  ْن َكاُنوا ِفيَما َوَصْفَنا ُدوَنُيْم َفِإنَّ اْسَم السَّْتِر َوالصّْ ...". َقْبَمُيْم، َعَمى َأنَُّيْم َواِ 
: واعتمدا أصح األسانيد والطرق/ 3

وكالم عمماء الحديث عن أصح األسانيد والطرق التي ُرويت بيا األحاديث النبوية معموٌم في كتب 
عموم الحديث، والمالحظ أن الشيخين اعتمدا تمك األسانيد كّميا، قصدًا منيما النتقاء أصح األحاديث 

: وأقواىا وأسمميا، فمنيا
. عن أبي ىريرة  (عبد الرحمن بن ىرمز)عن األعرج  (ذكوان)أبو الزناد 

. يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة بن عبد الرحمن عن أبي ىريرة 
. محمد بن شياب الزىري عن سعيد بن المسّيب عن أبي ىريرة 

. معمر بن راشد عن ىّمام بن ُمنبو عن أبي ىريرة 
. مالك بن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن عبد اهلل بن عمر 

. محمد بن شياب الزىري عن سالم بن عبد اهلل عن أبيو عبد اهلل بن عمر 
. الزىري عن عمي بن الحسين عن أبيو عن جّده عمي بن أبي طالب 

. محمد بن سيرين عن َعبيدة الّسمماني عن عمي بن أبي طالب 
. عبد اهلل بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن عمي 

. سميمان األعمش عن إبراىيم النخعي عن عمقمة بن قيس عن عبد اهلل بن مسعود 
سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراىيم النخعي عن عمقمة بن قيس عن عبد اهلل بن 

. مسعود 
 .عبيد اهلل بن عمر الُعمري عن القاسم بن محمد عن عائشة 

. الزىري عن عروة بن الزبير عن عائشة 



. سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهلل 
. الميث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ُعقبة بن عامر 

وىذه األسانيد ىي المعتمدة أصالًة وبكثرة في الصحيحين، مما يؤكد العناية التي أْوالىا الشيخان 
. النتقاء أصّح المرويات عمى اإلطالق

 من التابعين وأتباعيم؛ وُجّميم أئمة كبار، اشتمال عمى مسانيد أشير أئمة األمصارفالصحيحان / 4
. جمعوا بين الحديث والرواية والحفظ، وبين الفقو والعمم والفيم، وكذا العبادة والصالح والتقوى

يحيى بن أبي كثير، وعمرو بن دينار، وسعيد بن المسّيب، ونافع = ، نجد أمثال ففي طبقة التابعين
مولى ابن عمر، وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، وأبي سممة بن عبد الرحمن، وعروة بن  

الزبير، وسالم بن عبد اهلل بن عمر، وابن شياب الزىري، ويحيى بن سعيد األنصاري، وقتادة بن 
دعامة، ومحمد بن سيرين، وعبيدة السممان، وعبد اهلل بن عون، وأبي إسحاق السبيعي، وسميمان 

براىيم بن يزيد النخعي، ... األعمش، وعمقمة بن قيس، وا 
سفيان بن عيينة، ومالك بن أنس، وعبيد اهلل بن عمر العمري، = ، نجد أمثال وفي طبقة أتباعيم

وحماد بن زيد، وأيوب السختياني، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن ميدي، ومنصور بن 
المعتمر، وسفيان بن سعيد الثوري، ، وشعبة بن الحجاج، والميث بن سعد، وعبد الرحمن 

... األوزاعي،
يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وأبي عاصم = ، أي شيوخ الشيخين، نجد أمثال وفي طبقة تبعيم

النبيل الضحاك بن مخمد، وأبي ُنعيم الفضل بن ُدكين، وأبي بكر عبد اهلل بن الزبير الحميدي، وعمي 
سحاق بن إبراىيم  بن عبد اهلل المديني، وعبد اهلل بن يوسف التنيسي، وعبد اهلل بن مسممة القعنبي، وا 
بن راىويو، ومحمد بن بشار ُبندار، وأحمد بن حنبل، وقتيبة بن سعيد، والحكم بن نافع، ونعيم بن 
حماد، وسميمان بن حرب، ومطّرف بن عبد اهلل، وأبي مصعب الزىري، وعبد اهلل وعثمان اْبَنْي أبي 

سحاق بن  شيبة، ويحيى بن معين، وأبي خيثمة زىير بن حرب، وأبي ُعبيد القاسم بن سالم، وا 
... منصور، وعبد بن حميد،

تقانيم، فال سبيل لمطعن فييم،  مامتيم، وحفظيم وا  وىؤالء كّميم، وغيرىم كثير؛ استفاضت عدالُتيم وا 
؛ إال بالطعن في األّمة كميا، يقول العالمة أحمد –من حيث الجممة - أو التشكيك في مروياتيم  

: شاكر
وأما الطعن في األحاديث الصحيحة جممة، والشك في نسبتيا إلى النبي ؛ فإنما ىو إعالن بالعداء "

لممسممين ممن عمد إليو عن عمم ومعرفة، أو جيل وِقَصِر َنظٍر ممن قّمد فيو غْيَره ولم يعرف عواقبو 



أنو حكٌم عمى جميع الرواة الثقات من السمف الصالح رضي = وآثاره، فإن معنى ىذا الشك والطعن 
اهلل عنيم بأنيم كاذبون مخادعون مخدوعون، وَرمٌي ليم بالفرية والبيتان، أو بالجيل والغفمة، وقد 

...". أعاذىم اهلل من ذلك
؛ كل ىذا تحّريًا ألصّح الصحيح، وأقواه في يخرجان عن الشيخ من أحاديث أوثق أصحابووىما / 5

: الباب، وأبعده عن احتمال الخطأ أو الوىم، مثال ذلك
عن أبي ىريرة، = ابن المسيب، وىمام، وأبو سممة، واألعرج 
عن عبد اهلل بن عمر، = نافع، وسالم، وحمزة، وعبد اهلل بن دينار 

عن ابن عباس، = عطاء بن أبي رباح، وعبيد اهلل بن عبد اهلل، وعكرمة 
عن عائشة، = عروة بن الزبير، وأبو سممة، واألسود بن يزيد، والقاسم بن محمد 

عن الزىري، = سفيان بن عيينة، ومعمر، ومالك، ويونس 
عن نافع، = مالك، وعبيد اهلل بن عمر، وأيوب 

عن قتادة، = شعبة، وىشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة 
عن مالك، = القعنبي، والتنيسي، وابن أبي أويس، ويحيى بن يحيى التميمي 
سرائيل بن يونس  ... عن أبي إسحاق السبيعي،= سفيان الثوري، وشعبة، وزىير بن معاوية، وا 

؛ تجّنبا المفاريد والغرائب/ 6
ليس كل شيء عندي صحيح وضعُتو ىاىنا، إنما وضعت ىاىنا ما : "وقد صّرح بيذا مسمٌم فقال

": السنن"، ونحوه قول أبي داود حول أحاديث كتابو "أجمعوا عميو
واألحاديث التي وضعتيا في كتاب السنن؛ أكثُرىا مشاىير، وىي عند كل َمْن كَتَب شيئا من "

والفخُر بيا أنيا مشاىير، فإنو ال ُيحتج بحديث . الحديث، إال أن تمييزىا ال يقدر عميو كل الناس
. غريب ولو كان من رواية مالك، ويحيى بن سعيد، والثقات من أئمة العمم

فأما الحديث المشيور المتصل الصحيح ... ولو احتج رجٌل بحديث غريب، وجدَت من يطعن فيو
". فميس يقدر أن يرّده عميك أحد

ىو من باب أولى مسمك الشيخين في كتابييما، والمتأمل في أحاديثيما " سننو"وما سمكو أبو داود في 
. في طبقة التابعين، فمن بعدىم- إسنادا، ومتنا – يتبين لو ىذا بكل وضوح، فجّميا مشتيرة 

ىذا، مع أن الحديث الفرد، أو العزيز ليس ىو من الضعيف، إال أن الشيخين تجّنباه؛ احترازا لمسنة 
. النبوية، وانتقاء ألصّح المرويات



أما القميل من األحاديث األفراد أو العزيزة، التي اعتمدىا الشيخان، فقد انتقيا منيا أشيَرىا بين أىل 
النيي "، وحديث "كممتان حبيبتان إلى الرحمن"، وحديث "األعمال بالنيات"العمم صّحة وقبوال؛ كحديث 

. ونحوىا... ،"عن بيع الوالء وىبتو
ن كان مذىبيما، ومذىب أىل الحديث قاطبة حّجّية -  ما استطاعا، يخّرجان الحديث المشيور/ 7 وا 

، ويبّينان تمك الشيرة من خالل سياق المتابعات، والشواىد لمحديث، وىذا العمل واضح جمّي -اآلحاد 
في الصحيحين، مثالو؛ 

رواه ابن المسيب، واألعرج، وأبو سممة، وىمام، وأبو صالح " = النيي عن بيع المصّراة"حديث / 
كميم عن أبي ... السمان، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن زيد، وأبو حازم، وسعيد المقبري،

ىريرة، 
رواه األعرج، وحميد بن عبد " = أثقُل الصالة عمى المنافقين"وحديث أبي ىريرة في صالة الجماعة / 

. الرحمن، وأبو صالح السمان، وىمام بن منبو، ويزيد األصم؛ خمسُتيم عن أبي ىريرة
رواه نافع، وسالم بن ..." = ال تصوموا حتى تروا اليالل"وحديث عبد اهلل بن عمر في رؤية اليالل / 

عبد اهلل، وعبد اهلل بن دينار؛ ثالثتيم عن عبد اهلل، 
. ورواه مالك، وعبيد اهلل بن عمر، وأيوب، وسممة بن عمقمة؛ أربعُتيم عن نافع

. ولحديث ابن عمر شواىد أيضا من حديث ابن عباس، وأبي ىريرة
رواه محمد بن سيرين، وأبو سممة بن عبد " = حديث ذي اليدين"وحديث أبي ىريرة في سجود السيو/ 

كّميم عن ... الرحمن، وابن المسيب، وعبيد اهلل بن عبد اهلل، وسعيد المقبري، واألعرج، وأبو سفيان،
. أبي ىريرة

. وتابع أبا ىريرة؛ عبُد اهلل بن عمر، وعمران بن حصين، ومعاوية بن حديج
رواه أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليمى، وعمرو بن " = حّق اهلل عمى العباد"وحديث معاذ / 

. ميمون، واألسود بن ىالل؛ أربعتيم عن معاذ
رواه سالم بن عبد اهلل، وعبيد اهلل بن عمر، ..." = أال كّمكم راٍع، وكّمُكم مسؤوٌل عن رعّيتو؛"وحديث/ 

. وعبد اهلل بن دينار، ونافع مولى ابن عمر؛ أربعُتيم عن عبد اهلل بن عمر
وىكذا الحال في أغمب أحاديث الصحيحين؛ فراوي الحديث ولو كان من أوثق أصحاب الشيخ، إال 

أنيما ال يكتفيان بذلك، بل يسوقان لو من متابعات أصحابو، وأيضا من الشواىد لمصحابي؛ ما يؤكد 
. شيرة الحديث، وقّوتو، واستفاضتو

؛ عنايتيما بتخريج األسانيد العالية/ 8



وىو مقصد عام لدى كافة أئمة الحديث، ألن األسانيد العالية ىي أقرب إلى المصدر، وأبعد عن 
نما أدخمُت من حديث أسباط بن : "احتمال وقوع الخطأ، خالفا لطويل األسانيد، يقول اإلمام مسمم وا 

َنْصر، وَقَطن بن ُنَسْير، وأحمد بن عيسى المصري، ما قد رواه الثقاُت عن شيوخيم، إال أنو ربما وقع 
إَلّي عنيم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من ىو أوثق منيم بنزول؛ فأقتصر عمى أولئك، وأْصُل 

: ، ويقول عبد الرحمن المعممي"الحديث معروف من رواية الثقات
ْون عمو اإلسناد، واالختصار، وال ينزلون إال لحاجة" : ، ويقول أيضا"وجامعوا الكتب الستة َيَتَحرَّ
والبخاري كغيره من األئمة يتحرى عمّو اإلسناد، فال يكاد يروي في الصحيح عّمن ىو أكبر منو "

". بقميل، فضال عن أقرانو، إال ما أْعَوَزُه أن يجده عند من ىو في طبقة كبار شيوخو
والمتأمل في الجامع الصحيح لمبخاري يتبين لو مسمكو ىذا بوضوح؛ فيو يروي ما استطاع عن كبار 

كما يروي مسانيد بعض كبار األئمة ... شيوخو كالحميدي، وأبي ُنعيم، والقعنبي، وغندر، وبندار
. كمالك، وشعبة بعمو قّل أن يقع مثُمو لمن في وقتو

؛ فشيرة الحديث، وصحتو، وسالمتو من أّي مغمز منيجيما العام ىو االحتياط لمسنة النبويةأن / 9
ىو مقصد ميم عندىما، = 

ىي عمدة في بابيا الفقيي، وخاصة عند البخاري - لذلك وجدناىما تَركا إخراج جممة من األحاديث 
ُعبادة بن الّصامت في األصناف "، بسبب خالف وقع فييا، كحديث -الذي ُعني بفقو الحديث 

الّدين "، وحديث "عكرمة عن ابن عباس"، وأحاديث "ابن عباس في الطالق الثالث"، وحديث "الّربوية
. وغيرىا، وىي مخرجة في الصحيح عند اآلخر"... النصيحة

؛ أحاديث الرواة المتكمم فييمعنايتيما ب/ 10
ومن احتياطيما لمسنة النبوية أنيما تجنبا إخراج حديث الرواة المتكمم فييم احتجاجا، ولو كانوا من 

. كبار الصالحين، أو الفقياء، أو العباد
ومن أخرجا لو؛ ُعنيا بحديثو عناية خاصة؛ باالنتقاء ابتداًء من صحيح حديثو فقط، ثم بسياق 

المتابعات والشواىد لحديثو كي يؤكدا صّحتو وقوتو وخموه من أي خطأ أو وىم محتمل، وال يحتجان 
وربما أخرجا ليم بعض أحاديثيم ألغراض عممية إسنادية، ال من باب . بيذا النوع من الرواة استقالال

. االحتجاج
ابُن أبي ليمى ىو صدوق، وال أروي عنو، : قال محمد بن إسماعيل البخاري: "يقول اإلمام الترمذي

". ألنو ال يدري صحيح حديثو من سقيمو، وكل من كان مثل ىذا فال أروي عنو شيئاً 
: ومن النماذج عمى ىؤالء األئمة الصالحين الثقات



. لمبخاري... أبو الزبير المكي، وحماد بن سممة، وُسييل بن أبي صالح، والعالء بن عبد الرحمن،
سحاق بن محمد الَفَرِوي، وعمرو بن مرزوق،: وكذا . لمسمم... عكرمة مولى ابن عباس، وا 

: ومثالو أيضا أحاديث حماد بن سممة، يقول ابن رجب
وحماد ُيعد عندىم إذا حّدث عن غير ثابت؛ كحديثو عن قتادة، وأيوب، وداود بن أبي ىند، "

والجريري، ويحيى بن سعيد، وعمرو بن دينار، وأشباىيم فإنو يخطئ في حديثيم كثيرًا، وغير حماد 
. في ىؤالء أثبت عندىم، كحماد بن زيد، وعبد الوارث، ويزيد بن زريع

ومع ىذا فقد خّرج مسمم في صحيحو لحماد بن سممة عن أيوب، وقتادة، وداود بن أبي ىند، 
والجريري، ويحيى بن سعيد األنصاري، ولم يخرج حديَثو عن عمرو بن دينار، ولكن إنما خّرج حديثو 
عن ىؤالء فيما تابعو عميو غيُره من الثقات، ووافقوه عميو، ولم يخرج لو عن أحد منيم شيئًا تفّرد بو 

". عنو
تقان، بل عن عمم ودراية تامة بأحوال  فما روياه ليؤالء من أحاديث لم يكن عن غفمة، أو قّمة نقد وا 
ىؤالء الرواة، فال ُيعترض عمييم فيما بعُد بأن ىؤالء الرواة متكمم فييم، وقد أنكر قديما اإلمام أبو 

: زرعة الرازي عمى مسمم إخراجو بعض حديث ىؤالء، فأجاب مسمٌم بقولو
نما أدخمت من حديث أسباط بن َنْصر، وَقَطن بن ُنَسْير، وأحمد بن عيسى " إنما قمت صحيح، وا 

المصري، ما قد رواه الثقات عن شيوخيم، إال أنو ربما وقع إَلّي عنيم بارتفاع، ويكون عندي من 
". رواية من ىو أوثق منيم بنزول؛ فأقتصر عمى أولئك، وأصُل الحديث معروف من رواية الثقات

: ومن األمثمة أيضا عمى ما سبق
الكوفي، وثّقو ابن معين وأبو حاتم، وقال : محمد بن أبي القاسم الطويل: "يقول الحافظ ابن حجر/ 

. ال أعرفو: ابن المديني
روى عنو ثالثٌة، وليس لو في البخاري سوى حديث ابن عباس في قصة تميم الداري وعدي بن : قمتُ 
". بداء
أثنى عميو أبو ُنعيم، وقال إسحاق بن منصور عن ابن : موسى بن نافع أبو شياب الحّناط: "ويقول/ 

موسى بن نافع منكر الحديث، وقال عمي بن المديني عن يحيى : ثقة، وقال أحمد بن حنبل: معين
. أفسدوه عمينا: القطان
مالو في الصحيحين سوى حديثو عن عطاء عن جابر في ُمتعة الحج، بمتابعة ابن جريج وغيره : قمت

". عن عطاء
... سياق من عّمق البخاري شيئا من أحاديثيم ممن ُتكمّْم فيو: "ويقول أيضا/ 



". مجيول، ولو عنده مواضع يسيرة، متابعةً : قال الذُّْىمي= إسحاق بن يحيى الكمبي 
". مجيول، لو موضع في األحكام متابعة: قال أبو حاتم= سعيد بن زياد األنصاري : "ويقول أيضا/ 
نسخة أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة؛ وىي نسخة مشتيرة بين أىل الحديث، / 

جازة . وحقيقتيا أن الحكم بن نافع لم يسمع من شعيب إال حديثا واحدا، والباقي أخذه عنو مناولة وا 
وُرغم أن السماع ثابت والتحمل صحيح اتفاقا، إال أن البخاري يسوق ألبي اليمان عن شعيب عن ابن 

. شياب متابعاٍت دائما
فقد أخرج إسماعيل كتَبو لمبخاري، . حديث إسماعيل بن أبي أويس عن خالو مالك بن أنس اإلمام/ 

. فانتقى منيا أصح حديثو الذي أودعو جامعو الصحيح
أن الشيخين إنما يخرجان لمن فيو كالم : "ويقول الشيخ عبد الرحمن المعممي في ىذا السياق أيضا- 

. في مواضع معروفة
. أن يؤدي اجتيادىما إلى أن ذاك الكالم ال يضره في روايتو البتة، كما أخرج البخاري لعكرمة: أحدىا
أن يؤدي اجتيادىما إلى أن ذاك الكالم إنما يقتضي أنو ال يصمح لالحتجاج بو وحده، ويريان : الثاني

. أنو يصمح ألن يحتج بو مقرونا، أو حيث تابعو غْيُره ونحو ذلك
أن يريا أن الضعف الذي في الرجل خاصّّ بروايتو عن فالن من شيوخو، أو برواية فالن : ثالثيا

عنو، أو بما يسمع منو من غير كتابو، أو بما سمع منو بعد اختالطو، أو بما جاء عنو عنعنة وىو 
. مدلس، ولم يأت عنو من وجو آخر ما يدفع ريبة التدليس

...". فيخّرجان لمرجل حيث يصمح، وال يخرجان لو حيث ال يصمح
كما أنيما ُعنيا بروايات المدلسين عناية فائقة، تجنبًا ألي احتمال لوقوع التدليس في تمك األحاديث 

. المخرجة في الكتابين
؛ عنايتيما باألحاديث التي عمييا العمل/ 11

وىذا المعمم واضح بشكل مستفيض جدا في صحيح البخاري خاصة، الذي كانت الصناعة الفقيية 
مقصدا ىاما لو في جامعو الصحيح، وليذا رأيناه يقسمو إلى سبعة وتسعين كتابا، وكل كتاب إلى 
عشرات األبواب، كما أنو ُعني بصناعة األبواب فقييا، مع ما ضّمنيا من آيات قرآنية، وأحاديث 

كل ىذا ليؤكد أن معاني تمك األحاديث ... متنوعة، وآثار لمصحابة والتابعين، إضافة إلى تعميقاتو
كتاُب اهلل - إضافة إلى حديث الباب – المخرجة في الجامع قوية صحيحة مستفيضة؛ يدل عمييا 

، -وىو قد ُعني بالحديث الموضوعي أّيما عناية في العشرات من تبويباتو – تعالى، وأحاديث الباب 
. وكذا فتاوى أىل العمم طبقة عن طبقة



، وأن (النقد الداخمي)وىذا مما يبين أيضا االىتمام البالغ الذي أواله المحدثون لمدراسة المتنية 
. صناعتيم لم تكن مقتصرة فحسب عمى الجانب اإلسنادي البحت

مع المالحظة؛ أن الشيخين لم يكونا ينتميان لمذىب معين، أو فرقة معينة؛ بحيث قد يقال أنيما 
. خّرجا ما يتوافق مع ذلك المذىب دون غيره

 
الخاِتمة 

ن المتأمل فييا بعمم، وموضوعية،  فيذه ىي أىم المعالم التي قام عمييا نقد الشيخين لألحاديث، وا 
ثبات األخبار، ويدرك ما امتاز بو الشيخان  نصاف؛ ليخضع لمنيج أىل الحديث في نقد الروايات وا  وا 
في كتابييما من نظر ثاقب؛ بحيث استطاعا جمع أصح وأنقى المرويات، مع جودة في التصنيف، 

وحسن في الترتيب؛ أعطى كتابييما الريادة في دواوين السنة النبوية كميا، بل الريادة في الكتب 
. اإلسالمية جمعاء

ومن نافمة القول ىنا؛ تنبيو أولئك الطاعنين، أو الساكتين عنيم؛ إلى أن وحدة األمة ال تكون إال 
باالعتصام بالكتاب والسنة، وال اعتصام بالسنة إال باالعتصام بالصحيحين أوال، ثم ببقية دواوين 

. السنة
فعمى كل من ينادي بوحدة األمة، أن ال يغفل عن ىاتو الحقيقة العممية الراسخة؛ أنو ال نجاة وال 

. اعتصام إال بتعظيم الصحيحين، وااللتفاف حوليما
: من توصيات البحث

في خدمة دواوين السنة النبوية، ومناىج  (ندوات، ممتقيات)مواصمة مثل ىذه الجيود العممية - 
. أصحابيا

الحث عمى العناية بالصحيحين خصوصا؛ قراءة، ودراسة، وشرحا، - 
العناية بدراسة سير ىؤالء األعالم المحدثين؛ لنؤكد مقدار عمميم بالرواة والمرويات، وأنيم أىل - 

. النقد الحديثي، واألحّق بو
                                                            وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 

. العاليمن
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: أهم المصادر والمراجع
دار الفكر، – أحمد محمد شاكر / الباعث الحثيث شرح اختصار عموم الحديث البن كثير/ 1

 .1983/ 1403، 1بيروت، ط
–  (ىـ1386)عبد الرحمن بن يحيى المعممي / التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل/ 2

. دار الكتب السمفية، القاىرة– محمد ناصر الدين األلباني، ومحمد عبد الرزاق حمزة : تحقيق
. تونس– محمد حمزة / الحديث النبوي ومكانتو في الفكر اإلسالمي الحديث/ 3
. أبو داود السجستاني/ رسالة أبي داود إلى أىل مكة/ 4
 .1998/ 1419، 1دار ابن حزم، ط- أبو داود السجستاني / السنن/ 5
. أحمد شاكر، دار عمران، بيروت: تحقيق- أبو عيسى الترمذي / السنن/ 6
. دار الفكر- محمد بن يزيد بن ماجو / السنن/ 7
. دار الكتاب العربي، بيروت- أحمد بن شعيب النسائي / السنن/ 8
، 11مؤسسة الرسالة، ط- تحقيق شعيب األرنؤوط - شمس الدين الذىبي / سير أعالم النبالء/ 9

1417 /1996. 
/ 1402، 1باكستان، ط–  (ىـ548)محمد بن موسى أبو بكر الحازمي / شروط األئمة الخمسة/ 10

1982. 



صبحي : تحقيق–  (ىـ 795)عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبمي / شرح عمل الترمذي/ 11
 .1405/1985، 2السامرائي، عالم الكتب، بيروت، ط

. دار الكتاب العربي، بيروت- محيي الدين النووي / صحيح مسمم بشرح النووي/ 12
عثمان بن موسى أبو / صيانة صحيح مسمم من اإلخالل والغمط وحمايتو من اإلسقاط والسقط/ 13

موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي، : تحقيق–  ( ىـ643)عمرو ابن الصالح 
 .1984/ 1404، 1بيروت، ط

موسى محمد عمي، دار الفكر، : تحقيق وتعميق– أحمد بن عبد الحميم بن تيمية / عمم الحديث/ 14
 .1993/ 1413، 3دمشق، ط

دار الّسالم، الرياض،  - ( ىـ852)أحمد بن عمي بن حجر /  فتح الباري شرح صحيح البخاري/15
 .1997/ 1418، 1ومكتبة الفيحاء، دمشق، ط

. مسمم بن الحجاج/ كتاب التمييز/ 16
 .1989/ 1409، 1المكتبة العصرية، بيروت، ط- ابن قيم الجوزية / كتاب الروح/  17
. المكتبة العممية - ( ىـ463)أحمد بن عمي أبو بكر الخطيب / الكفاية في عمم الرواية/ 18
عبد : جمع وترتيب - ( ىـ728)أحمد بن عبد الحميم بن تيمية / مجموع فتاوى ابن تيمية/ 19

. المكتب التعميمي السعودي بالمغرب، الرباط- الرحمن بن محمد بن قاسم 
 - ( ىـ852)أحمد بن عمي بن حجر / ىدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري/ 20

. 1997/ 1418، 1دار الّسالم، الرياض، ومكتبة الفيحاء، دمشق، ط
 


	مسلك الشيخين في انتقاء الأحاديث ودفع شبهات عنه
	أهم المصادر والمراجع


